
Hyvät lionit, olemme menossa kohti valoisampia 

aikoja!!! 
 
PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas 
Hallituksen jäsen 
Arne Ritarin säätiö 
 

yt keväällä meillä on vielä aikaa tehdä hyvää.                        
Klubeissa valmistellaan myös ensikauden toimintasuunnitelmia aktiviteetteineen. 
 

Tulevat aktiviteetit saattavat vaatia klubilta merkittäviä taloudellisia ponnistuksia.                        
Arne Ritari -säätiö tarjoaa apuaan näiden aktiviteettien toteuttamisessa. 
 
Arne Ritari -säätiön tehtävänä on tukea lionsklubien aktiviteetteja, jopa 50 %:lla kustannuksista. 
Apurahahakemusta tehtäessä huomioikaa MYÖNTÄMISPERUSTEET ja APURAHALUOKAT. Ohjeet 
löytyvät säätiön kotisivuilta https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/toiminta/apurahat/. 
 
Säätiön sivuilla on nyt myös esimerkkejä kohteista, joihin säätiö on myöntänyt apurahoja. 

https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/toiminta/apurahat/esimerkkeja-myonnetyista-apurahoista/ 

Lisätietoja saa piirin ARS-toimikunnan puheenjohtajalta ja säätiön asiamieheltä Timo Haastolta 
(timo.haasto@ar-saatio.fi). 
 
Arne Ritari -säätiö auttaa klubeja, silloin kun on aika palkita ansioituneita jäseniä.   
Lions-ritarin tai Pro Ritarin arvon voi hankkia klubin aktiviteettivaroista tehdyillä lahjoituksilla. 

 
Käytä LIONSADRESSIA – se on sopiva joka tilanteeseen. 
 

LCIF ja Ukrainan katastrofi 

PCC Heikki Hemmilä pMJF 

Lions-liiton LCIF ja Kampanja100-vastaava 

 

änään, 3.3.2022 on Ukrainan sotaa paennut jo yli miljoona lasta, naista ja vanhusta. Avun 

tarve on siis suunnaton. Euroopassa  ei näin suuri määrä ihmisiä, näin nopealla aikataululla, 

ole ollut hädässä.  

Sotatoimialueella me emme voi toimia, kuten Punainen Risti, mutta Lions-klubit ovat heti rajan 

takana toimittaen ruokaa, juomaa, suojaa, vaatteita ja kuljetuksia eteenpäin. LCIF välittää avun 

suoraan Puolan, Romanian, Unkarin, Latvian ja Tsekin klubeille, mikä varmistaa, että se menee 

oikeaan kohteeseen, omien luotettavien ystäviemme toimittamana.  

Nopeimmin raha menee perille LCIF:n erikseen tätä katastrofia varten perustaman linkin kautta. 

Liiton Alert-työryhmä jo lahjoitti katastrofirahastosta sen minkä saldo antoi myöten. Samalla 

sovimme, että Liiton rahankeräystiliä voi poikkeuksellisesti käyttää klubin avustusten välittämiseen. 

Kumpaakin kautta rahat menevät perille, ja kerryttävät sekä Kampanja100 saldoa että lahjoittajan 

Melvin Jones krediittiä.  

Linkki http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 
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Lionsliiton tili: FI54 8000 1970 8298 84. Viitetiedoksi “klubin nimi” ja 

“Ukraina” sekä “rahankeräyslupa”, JOS varat on kerätty Liiton luvalla 

RA/2020/183 , esim. lipaskeräyksellä. Tämä lupa on kaikkien Manner-

Suomen klubien käytettävissä. Lippaat ja tarrat LCIF-piirivastaavilta.   

Missä tarve – Siellä Lion 

Miten auttaa Ukrainan sodan uhreja? 

Petri Kaukiainen 

ansainvälisen järjestömme kautta olemme yhteydessä niin Ukrainan kuin sen naapurimaiden 

lioneihin tarpeiden kartoittamiseksi ja oikean auttamistavan löytämiseksi. Euroopan lionit 

varautuvat Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottoon mm. avustuspaketeilla, jotka 

sisältävät ruokaa, vettä, hygieniatarvikkeita ja vaatteita. 

Miten tukea Ukrainan sodan uhreja? Lionit palvelevat ihmisten humanitäärisissä tarpeissa ympäri 

maailman erityisesti niitä, jotka etsivät turvaa ja apua. Sinä voit tukea lahjoittamalla kansainväliselle 

säätiöllemme LCIF:lle, joka auttaa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti apurahojen avulla. LCIF 

on perustanut ”Refugees and Displaced Persons”-

rahaston (Pakolaisrahaston), josta voidaan auttaa 

tämän katastrofin uhreja. Osallistu klubisi kanssa. 

Suomen Lions-liitto on, katastrofirahaston sääntöjen 

puitteissa, tehnyt lahjoituksen LCIF:n pakolaisrahaston kautta Ukrainan sodan uhreille. 

Klubit voivat käynnistää omia aktiviteetteja, joilla voidaan kerätä materiaaliapua Ukrainaan ja 

ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen. Ennen tavarakeräyksen käynnistämistä on tärkeää selvittää, 

mitä materiaalia tarvitaan ja miten paikkakunnalta kerätyt tavarat saadaan luotettavasti perille. 
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